
Vestavbu a montáÏ elektrick˘ch zafiízení smí provádût pouze
kvalifikovan˘ elektrikáfi. Je tfieba dodrÏovat národní pfiedpisy a
bezpeãnostní opatfiení.

Zásahy a zmûny na pfiístroji vedou k zániku nároku na záruku.

Pfied v˘bûrem místa montáÏe:

Vyberte pro montáÏ místo, na kterém není soumrakov˘ spínaã
vystaven Ïádnému zneãi‰tûní nebo je vystaven pouze
minimálnímu zneãi‰tûní. Zneãi‰tûn˘ kryt omezuje mûfiení intenzity
svûtla zabudovan˘m ãidlem. 

Úhel dosahu ãidla: cca 180 °
Doporuãené místo montáÏe pro:
- ¤ízení osvûtlení soukrom˘ch a prÛmyslov˘ch objektÛ:

-> severní strana
- Pouliãní osvûtlení:

-> v˘chodní strana

NezapomeÀte: Svûtlo zapnutého osvûtlení nesmí ovlivÀovat
ãidlo soumrakového spínaãe.

DÛsledek v pfiípadû nerespektování: neÏádoucí zpûtná vazba

Pfiístroj v zásadû umoÏÀuje dva zpÛsoby pfiipojení (viz obr. 1 a 2).

V obou pfiípadech pouÏijte v˘hradnû dodanou kabelovou
prÛchodku! U montáÏního zpÛsobu podle obr. 2
bezpodmíneãnû utûsnûte kryt pomocí dodané prÛchodky
smûrem ven!

DÛsledky v pfiípadû nerespektování:
Není zaruãena IP ochrana, do pfiístroje mÛÏe vniknout voda a
zniãit jej!

Oblast pouÏití
Soumrakov˘ spínaã fiídí napfi. venkovní osvûtlení budov v
závislosti na intenzitû denního svûtla.

Bezpeãnostní upozornûní

Otevfiení/zavfiení pfiístroje

MontáÏní poloha

Pfiipevnûní na sloup

Kabelová prÛchodka

Elektrické pfiipojení

Obr. 1 Obr. 2

V˘bûr místa montáÏe

Pfiipevnûte soumrakov˘ spínaã
na sloup pomocí bûÏné
hadicové spony.
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Nastavení spínacího prahu/hodnoty v luxech

Spínaã BZT27800 je z v˘roby nastaven na hodnotu 5 luxÛ.

Upozornûní:
Nastavení se smí provádût pouze pfii
zavfieném krytu. Jemné nastavení pfiístroje lze
provést aÏ tehdy, kdyÏ jsou dosaÏeny svûtelné
pomûry, pfii nichÏ se má pfiístroj zapnout. 

Nastavení: Otáãejte otoãn˘m regulátorem tak
dlouho, dokud se nerozsvítí ãervená LED. 

Kontrola: Po uplynutí doby zpoÏdûní zapne
pfiístroj pfiipojené osvûtlení.

5–200 Lux



Technické údaje

Jmenovité napûtí: 220–230 V~ ±10 %
Frekvence: 50–60 Hz
Vlastní spotfieba: 0,6 W
ZpoÏdûní sepnutí: 40 s
Rozsah jasu: nastaviteln˘ v rozmezí 5–200 luxÛ
Kontakt: bezpotencialov˘
Vzdálenost: men‰í neÏ 3 mm (μμ)
Materiál kontaktu: AgSnO2

Spínací v˘kon: 16 A/230 V~ pfii cos ϕϕ = 1
10 A/230 V~ pfii cos ϕϕ = 0,3

ZatíÏení Ïárovkami: 2300 W 
ZatíÏení halogenov˘mi 
svítidly: 2300 W
Záfiivky:
– bez kompenzace: 2300 VA 
– sériovû kompenzované: 2300 VA 
– paralelnû kompenzované: 400 VA (42 μμF) 
– DUO zapojení: 2300 VA 

RtuÈové v˘bojky:
– bez kompenzace/sériovû kompenzované: 1000 VA
– paralelnû kompenzované: 250 VA (40μμF)

Sodíkové v˘bojky:
– bez kompenzace/sériovû kompenzované: 1000 VA
– paralelnû kompenzované: 250 VA (40μμF)

Kompaktní záfiivková svítidla:
– KVG: 1500 VA (DS-TA/WA: 400 VA)
– EVG: 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W

Pfiípustná teplota okolí:
–35 °C aÏ +55 °C

Tfiída ochrany:
II pfii odpovídající montáÏi

StupeÀ krytí:
IP 55 podle EN 60529

Schrack Technik GmbH 
www.schrack.com


